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Fördjupningsmaterial kopplat till strategisk plan 2016-2017 
 

Inledning 

Fördjupningsmaterialet är inte en del i beslutsunderlaget till förbundsstämman utan är till för 
att beskriva bakgrunden till vissa delar av förslagen i strategiska planen.  

 

Resultaträkning 2010-2014; samtliga avdelningar 

HELA SV 2014 2 013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

INTÄKTER                 

Deltagarintäkter 155 756 150 759 136 997 140 985 146 148 141 925 147 968 137 731 

Statsbidrag* 332 879 327 227 322 491 310 714 309 305 300 349 302 792 288 448 

Kommunbidrag/Landstingsbidrag 101 983 102 389 102 397 102 881 108 540 115 322 116 400 117 085 

Övr intäkter ** 68 030 72 067 63 635 89 311 87 523 86 311 99 271 86 663 

Övr bidrag 98 169 93 889 93 228 93 966 93 317 85 350 69 503 92 762 

S:A INTÄKTER 756 817 746 331 718 749 737 857 744 833 729 257 735 934 722 689 

KOSTNADER                 

Verksamhetskostnader -119 423 -108 489 -102 225 -105 439 -98 953 -106 734 -103 626 -109 966 

Lokaler, Inventarier, Fastigheter -97 760 -97 930 -96 413 -91 207 -88 002 -83 516 -82 785 -76 662 

Förbrukninv rep frakt -13 217 -14 513 -18 627 -17 745 -13 710 -11 230 -11 262 -10 734 

Resekostnader -6 296 -6 878 -6 127 -4 882 -4 362 -5 245 -8 751 -10 680 

Marknadsföring -17 843 -19 990 -20 975 -25 887 -23 411 -23 778 -24 001 -25 111 

Kontorskostn o övr ext tjänster* -47 525 -52 521 -48 100 -62 364 -70 511 -68 879 -60 968 -63 315 

Övr externa kostnader -13 027 -15 042 -17 690 -20 871 -26 257 -11 826 -17 310 -18 388 

Personalkostnader -447 260 -439 829 -445 532 -452 846 -434 866 -423 793 -409 709 -388 260 

Poster av engångskaraktär  -2 572 1 026 -1 755 -409 1 071 -26 -3 242 -1 733 

Avskrivn enl plan -5 244 -5 648 -6 651 -7 207 -7 650 -7 136 -7 197 -7 100 

S:A KOSTNADER -770 167 -759 814 -764 098 -788 857 -766 651 -742 163 -728 851 -711 949 

  
   

          

Verksamhetens resultat -13 350 -13 483 -45 349 -51 000 -21 818 -12 906 7 083 10 740 

Finansiella intäkter/kostnader                 

Finansnetto 8 706 5 822 8 946 11 864 8 323 10 239 15 379 13 487 

                  

Resultat efter finansiellt -4 644 -7 661 -36 403 -39 136 -13 495 -2 667 22 462 24 227 

                  

Extra ord intäkter/kostnader                 

RESULTAT FÖRE                 

BOKSLUTSDISPOSITIONER -4 644 -7 661 -36 403 -39 136 -13 495 -2 667 22 462 24 227 

                  

Förändr reserver 432 43 1 595 5 863 5 361 473 591 2 344 

                  

ÅRETS RESULTAT -4 212 -7 618 -34 808 -33 273 -8 134 -2 194 23 053 26 571 
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* Korrigerade belopp pga bruttoredovisade statsbidrag 

** Korrigering av försäljning av fastighet 2014 som blir missvisande om vi har med som intäkt 
för verksamheten. 

 

BALANSRÄKNING 20141231 20131231 20121231 20111231 20101231 20091231 20081231 20071231 

                  

EGET KAP INKL RESERVER 396 608 261 698 273 912 306 967 350 001 359 614 359 035 334 650 

 

Utveckling på intäktssidan under femårsperioden i procent av totala intäkter 

 
 

Statsbidraget utgör 44 % av totala intäkter i SV och är därmed den enskilt största intäktskäl-
lan för organisationen. Deltagarintäkter utgör 2014 21 % av totala intäkter och andelen ökar 
sett ur ett femårsperspektiv vilket är positivt och visar på att prisstrategier börjar få genom-
slag. Övriga intäkter är en post som minskar sett över femårsperioden. 

I dag är SV, för finansieringen av vår verksamhet, i hög grad beroende av statsanslag vilket 
ökar vår sårbarhet framförallt med tanke på att vi inte ser några tecken som talar för en nivå-
höjning av anslaget. När justeringen av statsanslagen inte följer kostnadsutvecklingen leder 
det till slutsatsen att vi antingen måste minska vår kostnadsmassa (se nedan) eller öka ande-
len övriga intäkter. Det senare är helt nödvändigt om SV har ambitionen att skapa nya resur-
ser för att utveckla verksamheten. 

Att utveckla kompletterande finansieringskällor och söka nya vägar för att finansiera en ex-
pansion är en prioriterad uppgift för hela SV-organisationen. Ökad kraft, på alla nivåer, måste 
läggas på detta.   

 

Utveckling av de största utgiftsposterna i procent av totala kostnader 

 
 
De fem största utgiftsposterna utgör tillsammans 95 % av SVs kostnader.  

HELA SV 2014 2 013 2012 2011 2010

INTÄKTER

Deltagarintäkter 21% 20% 19% 19% 20%

Statsbidrag* 44% 44% 45% 42% 42%

Kommunbidrag/Landstingsbidrag 13% 14% 14% 14% 15%

Övr intäkter ** 9% 10% 9% 12% 12%

Övr bidrag 13% 13% 13% 13% 13%

S:A INTÄKTER 100% 100% 100% 100% 100%

KOSTNADER 2014 2 013 2012 2011 2010

Verksamhetskostnader 16% 14% 13% 13% 13%

Lokaler, Inventarier, Fastigheter 13% 13% 13% 12% 11%

Marknadsföring 2% 3% 3% 3% 3%

Kontorskostn o övr ext tjänster* 6% 7% 6% 8% 9%

Personalkostnader 58% 58% 58% 57% 57%

S:A KOSTNADER 95% 95% 93% 94% 93%
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Personalkostnaderna utgör 58 % av totala kostnader 2014 uppdelat på tjänstemän ca 42 % 
och cirkelledare ca 16 %. Justeringen av statsanslaget har sedan 2007 inte motsvarat normala 
löneökningar. 
 
De totala kostnaderna i förhållande till intäkterna har minskat med 5 % sedan 2011 men kost-
naderna ligger fortfarande 2 % högre än intäkterna. Det arbete som pågår i SV-avdelningarna 
med att jobba med ekonomisk och verksamhetsmässig styrning är viktigt för att nå målet om 
ett verksamhetsresultat som är positivt. 

Gul/grön/röd avdelning – analys 

Under senare år har SV utvecklat ett analysverktyg för att skapa en mer transparant jämfö-
relse mellan SV-avdelningarna och där ekonomi- och verksamhetsanalys smälter samman. 
Grunden utgörs av arbetet med bonanza-graferna. 

SV har valt att kategorisera avdelningar enligt nedanstående (grön, gul eller röd). Syftet med 
denna modell är att klargöra i vilka olika utvecklingsfaser SVs avdelningar befinner sig samt 
vara överens om att detta kräver olika strategier över tid. 

Analysen bildar en helhet för SV och tydliggör hur SV kan och ska utvecklas i enlighet med 
besluten i den gemensamma strategiska planen. 

- Gröna avdelningar; Avdelningar som nått sitt målkapital och har en balans mellan 
kostnader och intäkter och därmed kan investera i ökad verksamhet 

- Gula avdelningar; Avdelningar som inte nått sitt målkapital och/eller har en obalans 
mellan kostnader och intäkter. Arbetet inriktas på att skapa balans och därmed åter-
vinna möjligheterna att investera i verksamheten 

- Röda avdelningar; Avdelningar som saknar ekonomisk grundstabilitet och där arbetet 
fokuseras på att kortsiktigt säkerställa ett positivt ekonomiskt verksamhetsresultat för 
att säkerställa avdelningens fortlevnad 

Dialogen mellan förbundet och avdelningarna är kontinuerlig, dels genom direkta kontakter 
och ibland insatser, dels genom gemensamma samtal vid avdelningsordförande- och avdel-
ningschefsmötena. Den gemensamma modellen och den transparens som finns inom SV in-
nebär också ett utbyte av idéer och strategier direkt mellan avdelningarna.  

Nytt statsbidragssystem 

I januari 2015 presenterade Folkbildningsrådet (FBR) ett tjänstemannaförslag över ett nytt 
statsbidragssystem för studieförbunden. Förslaget har under våren varit ute på remiss. Re-
misstiden gick ut 2015-04-10. 

Den hittillsvarande signalen är att förändringar i regelsystemet ska rymmas inom befintlig 
ram för statsanslaget. 

SV slog i vårt remissvar fast att ett framtida statsbidragssystem ska utgå ifrån det uppdrag 
som folkbildningen har och som det formuleras i det folkbildningspolitiska mål samt de fyra 
syften som Riksdagen fastställde i juni 2014. I syftena betonas särskilt vikten av att folkbild-
ningen når många medborgare och då inte minst de som idag inte nås av folkbildningens in-
satser, vilket stämmer väl överens med vårt gemensamma 2020 mål att ”SV 2020 är det stu-
dieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter”. 

SV driver också att ett statsbidragssystem ska innehålla en parameter som premierar lokal 
närvaro, att unika deltagare ska värderas högre i förhållande till ersättning per timma, att 
tillgänglighetsbidraget ska finnas kvar på en hög nivå samt att regelsystemet inte ska vara 
volymdrivande utan styra mot ökad kvalitet. 

När FS sammanträdde 2015-05-11 förelåg inget beslut om ett nytt statsbidragssystem eller 
tidpunkt för när det kommer att införas (se också nedan). 
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Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan om hur det interna 
regelverket för SV, kopplat till ett nytt statsbidragssystem, ska utformas. Gruppen består av 
representanter för FS, avdelningsordföranden samt avdelningschefer. Verkställande tjänste-
män är Veronica Kennet och Eva Ekengren. Gruppen avvaktar FBRs beslut. 

Styrelsernas ansvar för ekonomisk uppföljning 

Under senare år har SV organisationen, i samarbete med företaget Bonanza, utvecklat en mo-
dell för att analysera ekonomi och verksamhetsutveckling på avdelningsnivå. Detta verktyg 
har ökat transparensen i organisationen och skapat möjlighet för jämförelser mellan avdel-
ningarna. Bonanzagraferna är ett viktigt verktyg för att underlätta avdelningsstyrelsernas ana-
lyser. 

Styrelserna, på alla nivåer, har ett ansvar för det systematiska kvalitetsarbete som vi är skyl-
diga att bedriva och som inkluderar en risk- och väsentlighetsanalys. Styrelserna har att tillse 
att den har redskap att göra uppföljningar och analyser av ekonomi- och verksamhetsutveckl-
ing. Bra dokumenterade krav på rapportering till verksamhetsledning och styrelse är en viktig 
del i kvalitetsarbetet. Kvalitetsmål inom varje enhet är ett viktigt led i att stärka kvalitetsar-
betet och för att kunna göra detta på ett korrekt och bra sätt förutsätts att resurser – perso-
nella och ekonomiska – avsätts. 

Statsanslagets fördelning 2015 

SVs totala statsanslag på 338 mkr för 2015 fördelas efter avlyft för avgift till Folkbildningsrå-
det och förbundssupport i en intern modell enligt nedan vilken i sin tur baserar sig på beslut 
vid förbundsstämman 2013. 
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Den gemensamma utvecklingsresursen 

Den gemensamma Utvecklingsresursen syfte är att skapa förutsättningar för SV att utveckla 
verksamheten knuten till de av förbundsstämman gemensamt antagna strategiska priorite-
ringarna samt det övergripande ”2020-målet”. Utvecklingsresursen ingår inte i förbundsle-
dets verksamhetsbudget och ska inte bekosta normala driftskostnader utan just användas för 
att utveckla verksamhet till gagn för hela SV-organisationen. 

I den strategiska plan som föreläggs förbundsstämman 2015-06-13—14 föreslås en avsättning 
till den gemensamma utvecklingsresursen på 15 miljoner kronor årligen för 2016 och 2017. 
Dispositionen av den gemensamma utvecklingsresursen bereds i enlighet med den plane-
ringsprocess som gemensamt överenskommits. Efter förbundsstämmans beslut om Strate-
giska planen påbörjas arbetet med att konkretisera prioriteringarna av förbundsledning och 
avdelningscheferna. Beslut om dispositionen av den gemensamma utvecklingsresursen beslu-
tas sedan av förbundsstyrelsen efter samråd med avdelningarna. 

Serviceavgiften 

Beslut om serviceavgiften fattas av förbundsstämman på förslag från Förbundsstyrelsen. Den 
resurs som serviceavgiften utgör administreras centralt för avdelningarnas räkning och ingår 
inte i förbundsledets verksamhetsbudget. Särskild budget antas för att täcka dessa kostnader. 
Serviceavgiften är ett sätt för SV-organisation att effektivt hantera gemensamma kostnader. 

Serviceavgiften tas ut för kostnader i avdelningsledet, inom en ram av ca fem (5) procent av 
avdelningarnas generella statsbidrag. Den avsatta ramen ska täcka de kostnader som ingår i 
serviceavgiften. Om inte serviceavgiften täcker kostnaderna ska en extra avgift tas ut upp till 
full kostnadstäckning. Den avgiften räknas av mot nästa års statsbidrag. För högt uttag åter-
betalas till avdelningarna efter samma princip. Det faktiska utfallet redovisas till avdelningar-
na. 
I serviceavgiften ingår 
- Stim-, Sami- och Bonusavgifter 
- Försäkringar 
- Impuls 
- Drift centrala IT-system 
- IT-support 

De sammanlagda kostnaderna för serviceavgiften uppgick 2014 till 14,4 mkr, vilket motsvarar 
5,3 procent av den del av statsbidraget för 2014 som fördelas till avdelningsledet. Förbunds-
styrelsen föreslår att serviceavgiften för 2016 och 2017 fastställs till ca 5 procent. 

Den framtida utvecklingen av statsbidragsnivån är i dagsläget inte känd vilket gör att service-
avgiften och det den är avsedd att täcka kan komma att påverkas. 

Förbundsledets anslag av statsanslaget 2016 och 2017 

Förbundets andel av statsanslaget får enligt förbundsstämmobeslut 2013 uppgå till max 11,5% 
av statsbidraget. För 2015 innebär det att förbundsstyrelsen avsatt 38,5 miljoner kronor. För 
år 2016 och 2017 föreslås anslaget bli 38,8 miljoner kronor för att stabilt och långsiktigt 
kunna fullgöra det uppdrag som förbundet getts av organisationen.  

Vid avdelningsordförandemötet i början av mars 2015 redovisade förbundschefen hur SVs 
nya förbundskansli är organiserat samt de bas- och tilläggstjänster som kansliet utgår ifrån 
(se nedan). 

Dialogen om rollfördelningen mellan förbund och avdelningar är ständigt aktuell. Sker det, i 
anledning av nytt förslag till statsbidrag, en väsentlig förändring av SVs totala andel av stats-
anslaget kommer FS att initiera diskussioner om även förbundets andel. En konsekvens av en 
sådan förändring innebär också att förbundets uppdrag kommer att förändras. Eventuella 
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förändringar av förbundsuppdraget ska föregås av noggranna samtal mellan förbund och av-
delningsled. 

I dialog med avdelningarna har en modell med bas- och tilläggstjänster utvecklats. En första 
mätning av denna modell skedde under maj/juni månad 2015. 

Bastjänster: ”De tjänster som utgör en grundförutsättning för hela organisationen, ålagda 
uppdrag från förbundsstämman, SVs gemensamma mål, och/eller tjänster som över tid han-
teras mest effektivt av SVs förbundskansli.” 

Tilläggstjänster: ”De tjänster som efterfrågas och/eller som skapar mervärden för SV organi-
sationen eller dess intressenter och som hanteras mest effektivt av SVs förbundskansli.” 

Hösten 2011 genomfördes en större omorganisation av SVs förbundskansli. Syftet var att 
bättre svara upp mot den nya SV-organisation som förbundsstämman beslutat. Det besluts-
underlag som förbundsstyrelsen tog ställning till baserades bl a på ett stort antal intervjuer i 
SV-organisationen där de framtida förväntningarna och önskemålen på ett nytt förbunds-
kansli formulerades. Omorganisationen 2011 följdes vintern 2014 upp med ytterligare föränd-
ringar i vilken förbundets uppdrag än mer fokuserades på att svara upp mot de av förbunds-
stämman prioriterade områdena samt det fastställda ”2020-målet”.  

Förbundskansliet har ett tydligt fokus på dessa av förbundsstämman satta mål och de mål 
som förbundsstyrelsen i samråd med avdelningsordförandegruppen lagt fast. Förbunds-
kansliet har tillsammans med FS och övriga SV-organisationen ett nationellt ansvar. 

En viktig del i förbundskansliets uppdrag är att agera externt för att stärka SVs roll och posit-
ion. 

Nedan följer i korthet nuvarande organisation av förbundskansliet: 

Kansliet innehåller en förbundschef med en stab vars primära uppdrag är ledningsorienterat 
och med ett särskilt ansvar för externa kontakter. I arbetet ingår att förse förbundsstyrelsen 
och presidiet samt avdelningsordförandegruppen respektive avdelningschefsgruppen med 
underlag för sitt arbete. Staben består av en förbundschefsassistent, en strategisk rådgivare 
och en lärande- och kompetensutvecklingsansvarig med ansvar för SVs strategiska kompe-
tensutveckling.  

Förbundskansliet består också av en kommunikationsenhet med fyra medarbetare inklusive 
chef med uppdrag att arbeta med och stödja SVs interna- såväl som SVs externa kommunikat-
ion. I det ingår bl a arbetet med SVs förnyelsearbete, webb, press/pr och de sociala medierna. 
Enheten förvaltar och utvecklar SVs varumärke samt bedriver kommunikationsprojekt. 

Verksamhetsenheten utgörs av verksamhetschef, en pedagogisk utvecklare samt fyra verk-
samhetsutvecklare, med ansvar för vart och ett av de av förbundsstämman prioriterade områ-
dena utifrån ett nationellt strategiskt fokus. Enheten förfogar dessutom över projektanställ-
ningar samt köper tjänst från SV-organisation för specifika uppdrag. 

Den administrativa enhetens uppdrag är att vara ”motorn” i SVs interna arbete. Enhetens 
arbete ska vara brett och mycket omfattande. Här återfinns områdena IT (utveckling och sup-
port), kvalitet (utveckling av SVs systematiska kvalitetsarbete inklusive risk- och väsentlig-
hetsanalys), ekonomi (analys, uppföljning och styrning), etik och internkontroll, HR, övergri-
pande organisationssupport samt verksamhetsanalys. Enheten leds av en biträdande för-
bundschef tillika administrativ chef och omfattar även ett administrativt stöd. Enheten består 
av 12 medarbetare inklusive chef.  

Utöver detta är SVs redovisningscentral med drygt 20 anställda en del av förbundets verk-
samhet. SVs redovisningscentral är ett resultat av ett arbete som påbörjades 2006. Vid den 
tidpunkten fanns ett flertal mindre redovisningscentraler i SV. Syftet med att slå samman 
redovisningscentralerna var att effektivisera verksamheten och skapa förutsättningar för att 
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frigöra medel för verksamhetsutveckling. Sedan starten har ambitionen varit att RC ska vara 
självfinansierad via de intäkter som kommer från de avdelningar som är kunder.  
 


